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Nieraz praoa nad kilkuwierszowym hasłem - zwłaszcza gdy zważy
się bardzo złe zaopatrzenie bibliotek w potrzebną literaturę, lu
ki w kompletach ozasopism, niedostępność egzemplarzy obcych, pod
stawowych nieraz dzieł - zabiera tyle czasu i wymaga tylu ustaleń,
że trud w hasło takie włożony i zgromadzone "zaplecze” materiało
we wystarczyłyby na sporą rozprawkę.
Ale też trud taki się opłaoa. Wiele spraw zostało po raz pier
wszy w "Słowniku” zasygnalizowanych, wiele problemów wyjaśnionych,
a nawet i owe przypuszczalne błędy i owe ”białe plamy” mają swoją
pozytywną wymowę: stwarzają możliwość korektur, ukazują problemy
niedostatecznie wyświetlone i być może, zaohęcą do stopniowego
dokładniejszego poznawania "ziemi nieznanej”, jaką oiągle jeszoze jest polski folklor.
Wydawnictwo (Wiedza Powszeohna) zamierza dać Słownikowi opra
wę ilustraoyjną.
UROCZYSTOŚCI KASPROWIC ZOWSKIE W INOWROCŁAWIU W SETNĄ ROCZNICĘ
URODZIN POETY
Bogaty program inowrocławskiego obohodu wypełnił dwa dni:
11 i 12 grudnia 1960 r. Uroczystości rozpoozęły się odsłonięciem
tablicy pamiątkowej na domu przy ul. Waryńskiego 31, w którym
poeta mieszkał, jako uozeń inowrocławskiego gimnazjum, w latach
1878-1880. W tym samym dniu odbyła się wycieczka autokarami do
Szymborza, połączona ze zwiedzeniem tzw. Izby Kasprowiezowskiej
(miniaturowego muzeum Kasprowicza stworzonego na miejscu nieist
niejącego już jego domu rodzinnego) i dalej, tzw. małym szlakiem
kujawskim Kasprowioza - do Łojewa, rodzinnej wsi Stanisława
Przybyszewskiego, oraz na grób Przybyszewskiego w Górze. To są
siedztwo pamiątek po Kasprowiczu i Przybyszewskim, widoczne nie
tylko w topografii inowrocławskiej okolicy, lecz i w sali miej
scowego muzeum, przypomniało bliskie związki łączące dzieciństwo
i młodość obu pisarzy#
Na dzień 12 grudnia przypadła sesja naukowa poświęoona życiu
i twórczości Kasprowicza, zorganizowana przy współudziale Insty
tutu Badań Literaokioh PAN. Obrady otworzył referat prof. К.Wyki
pt. "Stulecie pokolenia Młodej Polski”. Drugi z kolei referat
o oharakterze syntetycznym, pt. "Problematyka miłośoi w poezji
Jana Kasprowioza”, wygłosił prof. К. Górski. Szozegółowe zagad

- 81 nienia dotyoząoe twórozośoi poety przedstawili dwaj następni re
ferenci. R. Loth omówił mało znany fragment biografii Kasprowioza,
oświetlająoy stosunek poety do niemieckich ugrupowań socjalisty
cznych ("Wokół socjalistycznego procesu Jana Kasprowicza we Wroc
ławiu w r. 1887"), analizę estetyczną "Hymnów" przeprowadził prof.
E. Sawrymowioz w referacie "0 artyzmie Hymnów”, ilustrowanym re
produkcjami dzieł malarskich. Konferencję zamknął referat D. Ku
charskie j-Zarzyckiej pt* "Jan Kasprowicz - poeta człowieczeństwa".
Z okazji uroczystości Kasprowiozowskioh zorganizowano również
wystawę. Na ekspozycję złożyły się przede wszystkim stałe zbiory
Kasprowiczowskie inowrocławskiego muzeum, wśród których - obok
Osobistyoh pamiątek po poeoie - znajduje się sporo rękopisów
("Amor vincens", listy z Włooh, luźne wiersze z różnych tomików)
oraz sporo mało znanych fotografii, fotokopii dokumentów etc.
Dodatkowo zorganizowano bardzo ciekawą wystawę wydawnictw Kaspro
wie zowskich, prezentująoą w kilkunastu dużyoh gablotach bodaj
komplet pierwszych wydań, a obok nlohi pierwodruki w czasopismach,
wydawnictwa rzadkie i cenne, publikaoje książkowe o poecie. Ory
ginalnym uzupełnieniem tej wystawy była gablota filatelistyczna,
w której eksponowano znaczki pocztowe o tematyoe Kasprowiozowskiej. (Organizatorzy postarali się nawet o speojalny datownik
pocztowy z okolicznościowymi emblematami).
Obohód rooznicy Kasprowiozowskiej wzbudził żywe zainteresowa
nie w Inowrocławiu i poza Inowrocławiem. Wyraziło się ono ra.in.
w licznym udziale w uroczystościach szerokich-kół miłośników po
ezji Kasprowicza, działaczy kulturalnych, nauczycielstwa, mło
dzieży szkolnej. Do Inowrooławia przybyła rodzina poety: żona,
Maria Kasprowiozowa i córka Anna Jarocka.
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Pamiętnik Literacki
Spis treści zeszytu 1/1961 (w druku)
I. Rozx>raw.v 1 art.ykuŁy
1. Paulina Lewin, Problematyka społeozna intermedium polskiego
z w. XVI i XVII oraz jego zależność od soen
2. Wincenty Danek i Jan Nowakowski, Kraszewski i Lenartowicz.
Dzieje przyjaźni

